Coöperatie LEO en Verloskundig Centrum de Poort
zoeken een directeur.
Coöperatie van verloskundigen in Leiden (LEO) en omstreken en Verloskundig Centrum de Poort BV
(de Poort) zijn per 1 april 2019 op zoek naar een nieuwe directeur (m/v). We zoeken iemand met
ruime praktijkervaring binnen de gezondheidszorg / verloskunde en een HBO+/academisch denk- en
werkniveau. Het gaat om een uitdagende deeltijdfunctie die bestaat uit 12 uur per week voor LEO en
8 uur per week voor de Poort.
Waar ga je werken?
LEO bundelt de krachten van 14 verloskundigenpraktijken in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek
en Alphen aan de Rijn en is hierdoor in staat de beste zorg te bieden op het gebied van preconceptie,
anticonceptie, zwangerschap, echoscopie, bevalling en nazorg. Dit alles met aandacht voor de vrouw
en haar gezin en vanuit de overtuiging dat de verloskundige het verschil maakt tijdens deze
bijzondere momenten.
Om dit te bereiken wordt er intensief met elkaar en met de ketenpartners zoals de ziekenhuizen,
gynaecologen, kraamzorg, GGD etc. samengewerkt. Met als doel: hoogwaardige, eenduidige en op
elkaar afgestemde zorg en voorlichting voor de hele regio.
LEO is een ambitieuze, kleine en dynamische coöperatie die volop in ontwikkeling is. Samen met een
management ondersteuner en een wetenschappelijke ondersteuner vorm je het bureau van LEO. Wij
maken gebruik van mobiele werkplekken, werken vanuit huis, of overleggen via videoconferencing,
e-mail of WhatsApp.
De Poort is het facilitaire centrum van de verloskundigen van LEO. Het centrum waarborgt een hoge
kwaliteit van echoscopie (verloskundige echo’s en screeningsecho’s), er worden kinderwens
consulten gegeven, voorlichting en plaatsing van anticonceptie. En er is een scholingscentrum dat
bijscholingen voor verloskundigen organiseert. In de Poort zijn 10-15 medewerkers werkzaam. De
dagelijkse leiding van het centrum is in handen van een centrummanager. De Poort is gevestigd in
het Poortgebouw op het terrein van het LUMC tegenover het centraal station van Leiden.
Wat ga je doen?
Als directeur heb je een heldere visie op de toekomst van LEO en van de Poort. Je bent
verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van deze twee organisaties; zowel kwalitatief als
kwantitatief. Je zorgt voor een goede samenwerking met de ketenpartners in de regio, je
ondersteunt het bestuur en bent eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen in de Poort. Verder

zorg je voor het onderhouden en opbouwen van het netwerk van de organisaties en ben je het
gezicht van zowel LEO als de Poort naar buiten toe.
Wat verwachten we van je?
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over ruime praktijkervaring binnen de gezondheidszorg en een HBO+/academisch
denk -en werkniveau
Je bent een generalist met een uitgebreid, relevant netwerk en een goed overzicht over het
brede terrein van de geboortezorg
Je bent goed met cijfers en financiën
Je bent communicatief en diplomatiek en beweegt je gemakkelijk op zowel bestuurlijk,
operationeel niveau als binnen de keten.
Je hebt ervaring als leidinggevende en hebt een coachende en verbindende stijl
Je kunt snel schakelen tussen de verschillende rollen die je vervult als directeur
Je hebt plezier in de dynamiek die de functie met zich meebrengt, je hebt een goed zakelijk
gevoel en een vlotte pen.

Wat kun je van ons verwachten?
Naast een marktconform salaris bieden wij je een afwisselende en uitdagende baan aan. Het betreft
een functie voor 20 uur per week. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op verlenging.
Werkzaamheden verricht je op locatie en vanuit huis.
Salarisindicatie: marktconform volgens de CAO Gezondheidscentra
Wil je solliciteren?
Spreekt deze deeltijdfunctie je aan? Stuur dan vóór 31 januari je motivatie en CV naar Els van den
Wijngaart secretariaat@verloskundigenleo.nl. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op
20 februari en 27 februari. Als je nog inhoudelijke vragen hebt over de functie, neem dan contact op
met Annemarie Klabbers, a.klabbers@verloskundigenleo.nl
Sollicitatieprocedure:
-

20 februari - selectie gesprekken
27 februari – arbeidsvoorwaarden gesprek

